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ANEXO I 
 
 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

 
CURSO PARA REUTILIZAÇÃO DE ÓLEO DE COZINHA NA FABRICAÇÃO DE 
PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, INCLUINDO NA 
FORMAÇÃO DOS PARTICIPANTES, ÉTICA E CIDADANIA, 
EMPREENDEDORISMO, HIGIENE DA CASA, HIGIENE PESSOAL, A 
IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM. 
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1. JUSTIFICATIVA 
O descarte do óleo é apenas uma pequena parte do grande problema relacionado á geração de 

lixo do mundo. Descartar o óleo inadequadamente na natureza, tem um papel importante no aumento do 
número de enchentes em áreas urbanas, pois causa a impermeabilização do solo. 

O óleo de cozinha também é o responsável por gerar prejuízos às residências (já que é o grande 
responsável pelo entupimento dos encanamentos), além de provocar graves problemas de higiene e mau 
cheiro. 

“ONDE JOGAR ÓLEO DE COZINHA 
Não foi nada fácil descobrir onde um cidadão paulistano pode descartar o óleo de 

cozinha usado em frituras. Jogar óleo usado no ralo, além de entupir a rede de esgoto, 
contamina os rios.  

Há pessoas que aconselham a colocar o resíduo dentro de uma garrafa PET e jogar no 
lixo, mas não é a solução ideal, já que o óleo pode vazar e contaminar águas subterrâneas. Dêem 
uma olhada nesta foto pra ver o estrago que apenas uma gota de óleo de soja faz quando cai na 
água. 

 

” FONTE: http://www.atitudeverde.com.br 
 
“5 Os destinos do óleo de cozinha usado 
5.1 Descartando no meio ambiente 
Conforme Reis et al (2007), o óleo utilizado repetidamente em frituras por imersão 

sofre degradação, acelerada pela alta temperatura do processo, tendo como Resultado a 
modificação de suas características físicas e químicas. O óleo se torna escuro, viscoso, tem sua 
acidez aumentada e desenvolve odor desagradável, comumente chamado de ranço, passando à 
condição de exaurido, quando, então, não mais se presta para novas frituras, em função de 
conferir sabor e odor desagradáveis aos alimentos, bem como adquirir características químicas 
comprovadamente nocivas à saúde. Não havendo utilização prática para os residuais domésticos 
e comerciais, em geral são lançados na rede de esgotos. O despejo de óleo de fritura provoca 
impactos ambientais significativos, como os indicados a seguir: Nos esgotos pluviais e 

IBERÊ THENÓRIO
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sanitários, o óleo mistura-se com a matéria orgânica,  ocasionando entupimentos em caixas de 
gordura e tubulações;Lançado diretamente em bocas-de-lobo, o óleo provoca obstruções, 
inclusive retendo resíduos sólidos. Em alguns casos a desobstrução de tubulações necessita do 
uso de produtos químicos tóxicos; Na rede de esgotos, os entupimentos podem ocasionar 
pressões que conduzem à infiltração do esgoto no solo, poluindo o lençol freático ou 
ocasionando refluxo à superfície; Em grande parte dos municípios brasileiros há ligação da rede 
de esgotos cloacais à rede pluvial e a arroios (rios,lagos, córregos). Nesses corpos hídricos, em 
função de imiscibilidade do óleo com a água e sua inferior densidade, há tendência à formação 
de películas oleosas na superfície, o que dificulta a troca de gases da água com a atmosfera, 
ocasionando diminuição gradual das concentrações de oxigênio, resultando em morte de peixes 
e outras criaturas dependentes de tal elemento; Nos rios, lagos e mares, o óleo deprecia a 
qualidade das águas e sua temperatura sob o sol pode chegar a 60ºC, matando animais e 
vegetais microscópicos; Quando ingresso aos sistemas municipais de tratamento de esgotos, o 
óleo dificulta e encarece o tratamento; No ambiente, em condições de baixa concentração de 
oxigênio, pode haver metanização (transformação em gás metano) dos óleos, contribuindo para 
o aquecimento global.” FONTE: www.advancesincleanerproduction.net. 

 
É pensando nestes prejuízos que sugerimos uma destinação para o óleo de cozinha, usando-os na 

fabricação de produtos de limpeza como por exemplo, o sabão de pedra. 
Este curso é uma oportunidade para a qualificação ou requalificação, aplicando seus conhecimentos 

em trabalhos autônomos ou para conseguir inserir-se no mercado de trabalho com uma melhor 
preparação profissional. 

 
2. OBJETIVO 
2.1 OBJETIVO GERAL 

Reaproveitamento do óleo de cozinha como fonte de possível geração de renda, ajudando na 
subsistência e aumento no padrão de vida dos participantes e por conseqüência a diminuição do descarte 
de óleo de soja usado de forma inadequada, o que acarreta em poluição da terra e mananciais de água 
potável. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conscientizar as mulheres do reuso do óleo de cozinha. 
Despertar o lado empreendedor dessa possível geração de renda; 
Capacitá-las para fabricar seus próprios produtos de limpeza e de higiene pessoal; 
 

3. CLIENTES ALVO 
Neste projeto os clientes alvo são mulheres, moradoras e pertencentes ao CRAS do Loteamento Santa 

Cruz e localidades próximas, no município de Canoinhas, que tenham alguma ou nenhuma habilitação para 
trabalhos relacionados à fabricação de produtos de limpeza e higiene pessoal.  

 
4. METODOLOGIA 
Ética e Cidadania 
Empreendedorismo 
Higienização da Casa 
Higiene Pessoal 
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A importância da Reciclagem 
Fabricação de produtos de limpeza: 

  Fabricação de produtos de higiene pessoal: 
 
5 RECURSOS 
5.1 RECURSOS DE ENSINO A CONTA DA CONTRATADA 
 - Aparelho de televisão 
 - Aparelho de vídeo; 
 - Aparelho de retroprojeção; 
 - Microcomputador e disponibilização de  internet; 
 - Livros; 
 - Aparelho de som; 
 
5.2 RECURSOS HUMANOS A CONTA DA CONTRATADA 

01 Psicóloga(o); 
01 Engenheira(o) de Alimentos; 
01 Nutricionista 
01 Química(o) 
01 Farmacêutica(o) e/ou Bioquímica(o); 

 
5.3 RECURSOS FÍSICOS 
Sala com água e energia elétrica, por conta da Prefeitura do Município de Canoinhas 
 
6. TABELA DE VAGAS 

Total de Turmas Número de alunos por Turma Total de Alunos a serem qualificados 
         1               Até 16                           16 

 
7. CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

O projeto proposto será aplicado a partir de setembro de 2009 conforme 
cronograma: 

 
 

                 ATIVIDADES C.H. SET OUT NOV DEZ 
01 Ética e Cidadania 16   X    
02 Empreendedorismo 8   X    
03 Higienização da Casa 16   X    
04 Higiene Pessoal 16   X      
05 A importância da Reciclagem 12   X    



FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
MUNICÍPIO DE CANOINHAS 
"Departamento de Licitações" 

www.pmc.sc.gov.br 

           Rua Felipe Schmidt 10    -      Caixa Postal 71      -      E-mail licitacao@pmc.sc.gov.br     -      www.pmc.sc.gov.br  
        CNPJ  83.102.384/0001-80 - CEP 89460-000 -   SANTA CATARINA  -  Fone (047) 3621-7700   -  Fax 3621-7712  
 
 

6

06 Fabricação de produtos de limpeza 72   X   x    x  
07 Fabric. de produtos de higiene 

pessoal 
80    x    x    x 

 
 
8. INVESTIMENTO 
 

                    TOTAL HORAS                        CUSTO TOTAL 
                            220                               R$ 8.970,00 

 
9. PAGAMENTO 
O pagamento será efetuado em 04 parcelas iguais, sendo: 
1ª. até o 5.º dia útil do mês de outubro/2009; 
2ª. até o 5.º dia útil do mês de novembro/2009; 
3ª. até o 5.º dia útil do mês de dezembro/2009; 
4ª. até o último dia útil do mês de dezembro/2009, desde que o curso esteja totalmente concluído; 
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